
. KEJUJURAN MEMB.AWA. KESELAMATAN. DUNIA & AKHIRAT 
~ beserta dua Shahabat lain yang tidak ikut se~ta 
dalam perang Tabuk tanpa memiliki udzur syar'i . 

· Dikisahkan bahwa sepulang RasQlullah 
~ dari· perang TabQk, beberapa orang . yang 
ti-dak ikLit p~rang datang menghadap kepada 
Beljau ~ untuk menyampaikan alasan mereka 
tidak ikut dalam peperangan itu. Orang-orang 
niunafik mengemukakan berbagai alasan palsu 
dan berbohong kep~da · Rasulullah ~,. Beliau 
~ . ·menerima alasan mereka dan menyerahkan 
urusan mereka kepada . Allah . ~ , karena Beliau 
~- · menghukumi seorang berdasarkan apa yang 
tampak, ada.pun yang tidak tampak, ma~a Beliau ~ 
serahkan urusannya kepada Allah . ~- . 

' I • / 

Adapun Ka'ab bin · Malik beserta dua Shahabat . 
lainnya, tidak sanggup berbohong kepada Rasulullah 
~ . Mereka jujur menjelaskan kepada Beliau ~ 

· tentang penyebab ketidakikut sertaan dalam perang 
TabOk. Penyebabnya adalah kelalaian semata. 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! 

· Lihatlah perbedaan antara orang munafi,k. 
dengan orang yang beriman! Mereka berkata jujur 
dan siap rnenerima hukuman dari Nabi ~ sebagai 
akibat dad kesalahan yang telah mereka perbuat. 

Ka'ab bin Malik · ~ berkata ketika ditanya 
oleh Rasulullah ~ tentang alasan dia tidak ikut ·. 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! be.rperang :. "Demi Allah! Sungguh, seandainya 

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita ·. aku berhadapan dengan penduduk .duni'a selainmu, 
kepada Allah · · ~ dengan ter.us berupaya .. niscaya aku bisa ~ terhindar dari kemurkaannya 
men~ndukkan nafsu kita agar terus berjalan di garis dengan merigemukan alasan..,alasan, karena aku 
yang telah ditetapkan Allah ~ I terus berupaya adalah orang yang pandai berdebat. Akan tetapi, 

· merenungi ayat-ayat Allah ~ dan mengambil Demi Allah! Sungguh aku sudah tahu,jika hari ini aku 
pelajaran dari berbagai peristiwa yang telah terjadi, bisa menyampaikan alasan dusta yang membuatmu 
terutama peristiwa-peristiwa yang diceritakan tidak marah kepadaku, p iscaya · nanti Altah akan , 
dalam al-Qur'an ataupun hadits-hadits Rasulullah menjadikanmu murka kepadaku. Jika aku berkata , 
~ . Karena kisah-kisah itu mengandung pelajaran jujur, maka engkau pasti akan menyikapi kesalahanku 
penting bagi kita: . · · itu. Aku berharap.Allah ~ memberikan ampunan-

Kaum Muslimin, rahimakumullah! 

Diantara kisah sekaligus peristiwa penting 
yang terjadi di _ta man Rasulullah ~ dan pasti 
mengandung banyak · pelajaran . bagi ymat Islam 
yaitu kisah RasUlullah ~ yang memerintahkan p~ra 
Shahabatnya • untuk memboikot Ka'ab bin Malik . 

Nya kepadaku dalam masalah ini. Demi Allah! Soya 
tidak punya alasan (untuk tidak ikut perang)." (HR. 
Al-B.ukhari dan Muslim). 

- . 

Merdengar ini, Rasulullah ~ memerintahkan 
para Shahabatnya memboikot Ka'ab bin Malik dan 
kedua Shahabatnya .. dengan tid~k mendekati 
dan tidak berbicara dengan mereka. 

Majalah As-Sun~ah Edisi 11/Thn XVlll/Jumadil Awwal 1436H/Maret 201 SM 



Ketiga Shahabat ini dijauhi oleh para Shahabat 
• yang lain. Terkadang Ka'ab ~ shalat di 
masjid bersama para $hahabat • , berharap ada 

. yang menyapanya. Namun itu tidak terjadi. la segaja 
mendatangi Rasulullah ~ dan mengucapkan 
salam tapi Ka'ab ~ mengatakan, 'Saya tidak tahu, 
apa_kah Beliau ~ menjawabnya atau tidak." 

. Ti~ak sebatas itu, Ra~ulullah ~ · senantfasa 
memalingkan mukanya dari Ka'ab ~. Ka'ab 
terkadang· pergi pasar, namun . tak seora.ng pun 
menyapa dan menjawab salamnya: 

· Tidak terbayang oleh kita, bag~imana beba·n 
yang dirasakan .oleh tiga Shahabat.Rasulullah ~ ini. 
Akhirnya, Ka'ab ~ datang kepada Abu Qatadah 
~ , . sepupu beliau ~ dan juga termasuk 
shat\abat yang paling dicintai oleh . Ka'ab ~ 
Ka'ab ~- mengatakan: · 

~\ ·~ ''/f .s:j_;J ~ ~4 !J:J.;t ~:;~ 41 ~ - / . ... 
~· j. / / AJ~.)J 

Wahai Abu Qatadah! Aku memohon atas nama 
Allah, Apakah engkau tahu bahwa aku ci~ta Allah 
. dan Rasul-Nya? (HR. Al-Bukhari) 

Tapi Apu Qatadah ~ diam dan h·anya 
mengatakan Allah dari Rasul:-Nya yang lebi~ tahu. 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! 

Ketika pemboikotan yang . sangat membuat 
mereka itu menderi.ta masih . beriangsung, ujian 
lain mendatangi mereka. Utusan ·Raja Ghassan 
menawarkan kepada Ka'ab ~ untuk bergabung 
dan ting gal . di tern pat mereka ~an mereka berjanji 
akan memuliakannya. Bagaimana respon Shahabat 
yang mulia ini? Ka'ab ~ niembakar surat tersebut 
dan tidak n:iemperdulikannya. 

. . 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! 

. Ujian Ka'ae . • beserta dua Shahabat lainnya 
terus berlanjut sampai datang ujian ·terberat yaitu 

. perintah Rasulullah ~ kepada mereka untuk 
menjau.hi istri-istri mereka dan membiarkan mereka 
pulang ke·rumah keluarganya. · 

. Ka'ab biri Malik ~ mengatakan, "Seandainya . 
. Rasulullah ~ memerintahkanku untuk m~ntalak 

istriku, piscaya aku akan lakukan, akan tetapi Beliau 
. hanya m·emerintahkan untuk menjauhinya." 

Subhdnallafi. ........ kesusahan dan penderitaan 
yang terus mendera tidak membuat Ka'ab ~ 
beserta . kedua Shahabatnya ~Ji, menyelisihi dan 

· membenci keputusan Rasulullah ~ .. Mereka tetap 
patuh dan tunduk. 

Sebuah sikap beragama dan kejujuran. sikap 
kepada Allah dan ~asul-Nya yang luar biasa kuat 
Sikap beragama yang ti.dak ternodai oleh campuran 

· perasaan dan hawa nafsu sebagaimana yang seri.ng · 
dilakukan oleh kebar:iyakan kita. Terkadang kita dapati 
banyak kaum Muslimin yang memilih-milih syar'iat 
yang sesuai dengan perasaan dan hawa nafsu. 

Kaum Muslimin,' rahimakumullah! . 

Setelah pemboikotan itu berlangsung selama · 
lima puluh hari, kabar gembira dari langit pun 
d~tang. Akhirnya Allah ~ rnemberikan ampunan
Nya kepada mereka. Allah · ~ berfirman: 

Dan terhad<ip tiga orang yang-ditangguhkan (penerimaan 
taubat) mereka! hingga apabila bumi telah menjadi r 

sef!Jpit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan )iwa 
merekapun telah sempit (pula terasa) oteh mereka, serta 
mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat Lari 
dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian 

·Allah menerima tai.Jbat mereka agar mereka beitaubat 
Sesungguhnya All{ih-lah Yang maha Penerima taubat 
lagi Maha Penyayan'g. (QS. At"'" Taubah/9:118) 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! 

Para Shahabat yang mengetahui b~rita gembira 
1rn berebutan, berlarian saling mendahulur menuju. 
tiga Shahabat Rasulullah ~ untuk menyampaikan 
kabar gembira ini. Mereka mengu~apkan selamat atas 
mereka yang telah mendapatkan ampunan Allah ~ . 

Rasulullah ~ pun terlihat sangat bahagia sehingga 
· muka Beliau ~ terlihat. berseri-seri. Ka'ab. ~ . yang 
mendatangi RasOlullah ~ setefah mendengar kabar 
gembira itu di ·masjid mengatakan, "Seakan wajah 
Beliau ~ seperti rembulan." · 
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ujian ini. Akhir yang 
sangat mengharukan semua. Kejujuran mereka 
membuahkan ampunan dari Allah ~ . 
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Dari kisah Ka'ab bin Malik dan kedua Shahabat 
lainnya di atas terdapat_ banyak faedah penting ~ 

Imam an-Nawawi ~J2:b menyebutkan tiga puluh 
tiga faedah dalam kitab Syarah Shahlh Muslim, di 
antaranya adalah keutamaan kejujuran. 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ~~ 
dalam kitab asy-Syarhul Mumti' , mengatakan, 
"Lihatlah ujian yang berakhir kebaikan init Semua 
ujian dari Allah ~ apabila engkau menghadapinya 
dengan sabar maka akan berakhir dengan kebaikan. 
Setelah ujian ini, Allah ~ menjadikan mereka 
sebagai qudwah (panutan) dalam kejujuran. Allah 
~ berfirman: 

J/ •>.. ~ ,,,,, •>-:,, ~,, />t-1" e. \_,)_y_J ~\ . ~I ~\~ 6-~\ 4:~ 

@ ~:<~l\ 
Wahai orang-orang yang beriman! . Bertaqwalah 
kepada Allah don jadilah . kalian bersama orang
orang jujur (QS. At-Taubah/9:119) 

Kejujuran dalam segala hal pasti membawa 
kebaikan, terlebih 'jujur dalam beragama. Ketiga 
Sha ha bat tadi terselamatkan dari . siksaan Allah ~ 
dan mendapqtkan keutamaan yang senantiasa 
dibaca kaum Muslimin dalam al-Qur'an karena 
kejujuran. Setelah n:iendapatkan ampunan dari Allah 
~ , Ka'ab bin Malik ~ mengatakan: 

Wahai Rasulullah! Sesungguhnya · Allah tidak 
menyelamatkanku kecuali dengan sebab kejujuran 
don termasuk . dari bag ion taubatku adalah (aku 
berjanji) untuk tidak berbicara kecuali dengan jujur 
selama aku hidup (HR. Al~Bukhari) 

Maka marilah kita senantiasajujurwalaupun berat 
dan be_risiko, karena kejujuran akan membawa kita 
ke surga dan akan mendatangkan ketenangan. Dan 
hendaknya kita berusaha maksimal menjauhi dusta 
walaupun kelihatannya . akan membawa kebaikan 
dan kemudahan karena akhir dari kedustaan dan 
kebohongan adalah neraka, w~f.iyazubillah. 

/ / 't -.;; 

.~~I ~lj .~j ~j ..,,. __________________________ lmlll!~-------... ,,, 
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